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Extras 

Hotărârea nr. 6 din 12 martie 2020 ora 13.30 

 

................................................................................................................................................................. 

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Vaslui, a 

hotărât: 

HOTĂRAȘTE: 

Articolul 1  În unanimitate, magistrații prezenți la ședință au hotărât suspendarea 

activității de judecată la Judecătoria Vaslui, în perioada 16 martie – 03 aprilie 2020, urmând ca în 

data de 03 aprilie 2020 să se procedeze la reevaluarea situației în funcție de evoluția răspândirii virusului 

la nivel național. Activitatea de judecată urmează a se desfășura doar cu privire la cauzele urgente, 

precizate pe fiecare materie, după cum urmează: 

 1.1. în materie civilă: 

 - ordonanţă preşedinţială;  

 - suspendare provizorie executare silită;  

 - autorizare intrare încăperi; 

 - ordin de protecţie;  

 - internare medicală nevoluntară; 

  - delegare autoritate părintească;  

 - încuviințare executare silită; 

                   - cauzele care se judecă, potrivit Codului de procedură civilă, fără citarea părţilor; 

 

        1.2. în materie penală: 

   

                    - cauze având ca obiect liberare condiţionată; 

                    - cauzele referitoare la măsurile de siguranţă (internare medicală şi obligare la tratament 

medical); 

                    - cauzele privind cererile formulate de persoanele private de libertate; 

 - cereri de competența judecătorului de drepturi și libertăți; 

        - cauze în care există posibilitatea împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale,  

aspect asupra căruia va aprecia fiecare președinte de complet; 
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                   -  cauze în care există măsuri preventive; 

 -  în cauzele  în  care  există persoane  private de libertate, judecata se va realiza prin  

intermediul  videoconferinţei, dacă este posibil; 

 

În dosarele în care se va dispune derularea procedurii prin videoconferinţă, grefierul de şedinţă 

va proceda în ziua dinaintea şedinţei de judecată la informarea Baroului Vaslui şi în măsura posibilităţii, 

a avocaţilor desemnaţi din oficiu/aleşi cu privire la ora la care va începe videoconferinţa în cauzele 

respective, în funcţie de programarea şi de informaţiile puse la dispoziţie în acest sens de unitatea 

penitenciară. De asemenea, se va proceda de către grefierul de şedinţă şi la informarea specialiştilor IT 

din cadrul instanţei. 

           Articolul 2  În cauzele aflate pe rol cu termen de judecată stabilit în acest interval, având alte 

obiecte decât cele de la articolul 1 nu se vor judeca, chiar dacă au fixate termene de judecată şi părţile 

au fost citate, acestea urmând a fi amânate, iar părţile şi participanţii încunoştinţaţi în modalităţile 

prevăzute de lege, în timp util de către grefierii de ședință, care vor întreprinde toate măsurile necesare.  

Nu se va permite accesul în instanţă a justiţiabililor care figurează în dosarele pentru care 

urmează să se dispune amânarea ( altele decât cele prev. la art. 1 din prezenta hotărâre), urmând să se 

afişeze de către fiecare complet de judecată prin grefierul de şedinţă o listă a dosarelor cu indicarea 

următorului termen de judecată la intrarea în instanţă. 

       Articolul  3  Avocații și justițiabilii vor putea lua cunoștință de noile termene acordate  în 

cauză fie prin apelarea telefonică a instanței, la numărul de telefon/fax 0235311356, fie prin accesarea 

portalului instanțelor de judecată sau a aplicației electronice a dosarului, disponibilă pe pagina de 

internet, pe bază de parolă și utilizator.” 

3.1. Judecătorii recomandă justițiabililor și avocaților să solicite judecarea cauzelor în lipsă, în 

scris, pentru a limita deplasarea fizică la sediul instanței, și totodată trimiterea actelor de procedură prin 

fax, la 0235311356 sau pe email jud-vaslui@just.ro iar luarea la cunoştinţă despre conţinutul actelor de 

la dosar să se facă prin accesarea dosarului electronic pe bază de parolă și utilizator. 

3.2. Accesul publicului în incinta instanţei va fi permis doar la data şi ora fixată pentru judecarea 

cauzei în care participă. Cei prezenţi vor respecta, pe durata prezenței în instanță, măsurile de igienă și 

protecție recomandate de Ministerul Sănătății și afișate în spațiile publice ale instanței. 

Articolul 4     Prezenta Hotărâre se aplică până în data de 03 aprilie 2020 în situația în care nu va 

fi modificată, urmând ca efectele acesteia să se prelungească în mod automat în situaţia în care 

Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru judecători, va dispune prelungirea termenului 

stabilit prin Hotărârea nr. 191/10.03.2020. 
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